
HET LEEFBAAR LOON DEFECT

Bij onze kleren zit er meer dan een draadje los. De kledingarbeid(st)ers die ze maken, verdienen veel 

te weinig om waardig te kunnen leven. Vergeleken met Europa is het leven in Bangladesh, Indonesië 

of Cambodja niet duur. Maar ook daar kan je nauwelijks overleven met een maandloon van €55, €82 

of €100. Kledingarbeid(st)ers moeten lange dagen werken om rond te komen en zijn nauwelijks in 

staat om in hun basisbehoeften te voorzien. En dat terwijl de winsten van de kledingindustrie en de 

distributiesector jaarlijks tot in de miljarden lopen… 

Bij onze kleren zit er meer dan een draadje los. De kledingarbeid(st)ers die ze maken, verdienen veel 

€ 20,61
MERK, WINKEL EN BTW

€ 3,39
TUSSENPERSONEN
EN TRANSPORT

€ 0,18
LOON VOOR DE 
KLEDINGARBEID(ST)ER

€ 4,82
ANDERE 
PRODUCTIEKOSTEN

DAT IS DE PRODUCTIEFOUT AAN BIJNA AL ONZE KLEREN. 
EN KLEREN MET EEN PRODUCTIEFOUT STUUR JE TOCH GEWOON TERUG? 

ZOEK DE PRODUCTIEFOUTZOEK DE PRODUCTIEFOUT

DEFECT
ZOEK DE PRODUCTIEFOUTZOEK DE PRODUCTIEFOUTZOEK DE PRODUCTIEFOUT

29,00
€

PRIJS IN DE WINKEL



TEKEN DE PETITIE VOOR EEN LEEFBAAR LOON

INFORMEER JE

In landen als Bangladesh en Cambodja komen kledingarbeid(st)ers op straat om een 
hoger loon te eisen. De Schone Kleren Campagne steunt hun eisen. Het wordt tijd dat 
de werknemers mee kunnen profiteren van de winsten van de kledingindustrie. 
Enkele ketens beginnen hun beleid al aan te passen. Hoog tijd dat de anderen volgen!

Stuur symbolisch een kledingstuk van jouw keuze terug vanwege het ‘leefbaar loon 
defect’ en onderteken de oproep voor een leefbaar loon in deze flyer of op 
www.schonekleren.be. De Schone Kleren Campagne bezorgt de petitie aan de 
kledingbedrijven en politici.

Download de 
gratis Phone App 
“Fair Fashion?”, 

voor iOS en 
Android

Stuur je 

kledingstuk terug! 

☞

Zoek op websites zoals www.rankabrand.nl,
www.fairwear.org, www.schonekleren.be, 
www.ecoplan.be naar winkels en merken die 
duurzame kleding aanbieden.

Wie graag shopt in Gent kan terecht in de Gentse inspiratiegids voor eerlijke mode 
op www.fairtradegent.be.

Let op voor ‘ethical washing’: veel internationale kledingmerken informeren 
op hun website uitgebreid over hun groen en/of ethisch beleid. Een stap 
vooruit, maar voor de consument niet altijd gemakkelijk om feiten van fictie te 
onderscheiden… Check www.schonekleren.be voor een kritische evaluatie van 
het beleid van de kledingmerken. 



LEEFBAAR LOON DEFECT✔

IK WIL HET VOLGENDE RETOURNEREN: IK WIL DIT RUILEN VOOR: 

 T-shirt, made in Cambodja, gemaakt 
aan een maandloon van €100

 T-shirt, made in Cambodja, 
 gemaakt aan een leefbaar loon

 Trui, made in Bangladesh, gemaakt 
aan een maandloon van €55

 Trui, made in Bangladesh, 
 gemaakt aan een leefbaar loon

  

 
Ik stuur dit kledingstuk terug omwille van zijn leefbaar loon defect en ik wil nu een 
leefbaar loon voor de persoon die het gemaakt heeft!

Naam: 

Email:

Postcode:

Handtekening en datum: 

Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt door de Schone Kleren Campagne. Door deze petitie te 
tekenen, steun je de internationale campagne voor een leefbaar loon van de Schone Kleren Cam-
pagne. De ‘Clean Clothes Campaign’ is een wereldwijd netwerk dat opkomt voor betere arbeids-
omstandigheden in de kledingindustrie. Hiervoor richt het zich tot consumenten, werknemers, de 
kledingmerken en –producenten en overheden. In Vlaanderen is de Schone Kleren Campagne een 
coalitie van vakbonden, consumenten- en noordzuidorganisaties. 



Verantwoordelijke uitgever: Sara Ceustermans, Schone Kleren Campagne, PB20, 1030 Brussel

Haachtsesteenweg 579, 1030 Brussel
campagne@schonekleren.be
www.schonekleren.be
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